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Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op 15 september j.l. hebt u de begroting 2017 aangeboden. Dank hiervoor. Uiteraard
danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de technische
toelichting daarop op 27 september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de begroting 2017. De beantwoording
van de algemene beschouwingen zien we graag tegemoet.

Inleiding
In 2010 is een structurele bezuiniging van € 1,5 mln per jaar in gang gezet. In 2015 kwam
daar nog € 1 mln per jaar bovenop. Onze doelen zijn (destijds) bijgesteld en aan de hand
van een goed gestructureerd bezuinigingsproces zijn bezuinigingen gefaseerd ingevoerd.
De D.O.P. is er trots op dat de gemeente Boekel een structureel, reëel sluitende begroting
heeft waarbij de lasten voor de burger in verhouding zijn blijven staan tot wat geboden wordt.
De strategische visie 2030 laat zien dat het in Boekel goed wonen, werken en leven is. Mooi.

Van voorjaarsnota 2016 naar begroting 2017
In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de begroting 2017 is het financieel totaaloverzicht
opgenomen. Het aantal begrotingswijzigingen is minimaal. Dat wil zeggen dat de eerder
opgestelde prognoses goed in elkaar zitten. Onze complimenten hiervoor.
Hierna wordt per programma ingegaan op de begrotingswijzigingen waarover de D.O.P.
vragen heeft.
Programma A
Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
A.03
Algemene uitkering gemeentefonds.
De D.O.P. is blij dat via het gemeentefonds extra middelen beschikbaar worden gesteld in de
meicirculaire. Ook de septembercirculaire laat een gunstig effect zien.
A.06
Onroerendezaakbelasting.
De D.O.P. spreekt zich op dit moment nog niet uit over de voorgenomen
woonlastenverlichting.
Vraag 1:

Wat verklaart het enorme verschil tussen het jaar 2017 en de jaren daarna?

Programma D
Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
D.04
Subsidieregeling natuurbeheer.
Vraag 2:

Waarom is de subsidie met twee derde deel versoberd?
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D.05

Bijdrage Peelrandbreuk.

Vraag 3:

Waar gaat deze bijdrage naartoe en hoe is het bedrag ad. € 1.000 bepaald?

Programma E
Sociaal domein
E.05
Gemeenschapshuis De Horst - Schoonhouden.
Vraag 4:

Waar is de dividenduitkering van IBN gebleven?

2.3
P.M. posten
De realisatie van een aantal P.M. posten gaat flink in de papieren lopen. Denk hierbij aan de
ontwikkeling van het centrum. De D.O.P. vertrouwd erop dat de gemeenteraad tijdig wordt
geïnformeerd wanneer zich ontwikkelingen in deze programmaonderdelen voordoen.
Vraag 5:

Hoe verantwoordt u de dalende OZB-opbrengst ten opzichte van de kosten
die gepaard gaan met de realisatie van de P.M. posten?

Vraag 6:

Waarom is het accommodatiebeleid uit de P.M. posten gehaald en nergens in
de begroting verwerkt?

2.4
Vraag 7:

Overzicht investeringen
Naar onze mening zijn de lasten met betrekking tot het realiseren van de
nieuwe basisschool niet verwerkt in de begroting. Klopt dat?

Vraag 8:

Heeft het naar voren halen van het groot onderhoud aan de velden 3 en 4 van
Boekel Sport van 2019 naar 2016 geen consequenties voor de begroting?

Programmaplan
In hoofdstuk 3 van de begroting 2017 is het programmaplan opgenomen. In de
raadsvergadering van 10 november a.s. zal de D.O.P. uitgebreid ingaan op het
coalitieprogramma, zaken die gerealiseerd zijn en zaken die wij komend jaar graag
gerealiseerd zien brengen wij dan graag onder uw aandacht. In 1e termijn heeft de D.O.P. de
volgende vragen.
Vraag 9:

Waar vinden we de statushouders in het programmaplan?

Vraag 10:

Waar vinden we de gemeenschapshuisfunctie van Nia Domo in het
programmaplan?

Vraag 11:

Waar vinden we het standplaatsenbeleid en de evaluatie hiervan in het
programmaplan?
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Uit de recapitulatiestaat op bladzijde 26 blijkt dat de baten van programma D
vanaf 2018 jaarlijks met € 100.000 dalen (25%)? Wat is hiervan de oorzaak?

Paragrafen
In hoofdstuk 4 van de begroting 2017 zijn een achttal paragrafen opgenomen. Hierna wordt
ingegaan op deze paragrafen.
1.
Organisatieschema
De D.O.P. ondersteunt het gekozen directiemodel en haar variant publieksmodel waarmee
de burgergerichtheid wordt nagestreefd.
2.
Bedrijfsvoering
Wij weten dat bij de gemeente Boekel een veilig, gezond, stimulerend en prettig werkklimaat
voorop staat. Laten we dat werkklimaat vooral zo houden. Wij begrijpen dat het
ziekteverzuimpercentage kan worden beïnvloed door zaken die buiten de invloedssfeer van
de gemeente als werkgever liggen.
3.
Weerstandsvermogen & Risicobeheersing
De D.O.P. hoopt dat de geïnventariseerde risico’s beheersbaar blijven.
4.
Onderhoud kapitaalgoederen
Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is opgenomen in meerjarige onderhoudsplannen
die periodiek geactualiseerd worden. Prima. De D.O.P. vertrouwd erop dat de gemeenteraad
tijdig wordt geïnformeerd wanneer zich ontwikkelingen in deze onderhoudsplannen
voordoen.
5.
Financiering
De D.O.P. is blij dat de stand van de langlopende leningen in 2016 en 2017 af zal nemen.
6.
Lokale heffingen
De D.O.P. spreekt zich op dit moment - zoals eerder ook al gezegd - nog niet uit over de
voorgenomen woonlastenverlichting. De woonlastenontwikkeling is helder weergegeven in
de aangereikte tabellen. Echter, voor het woongenot in Boekel, Venhorst en Huize Padua
kijken wij - evenals de burgers – verder dan de woonlasten.
7.
Verbonden partijen
De D.O.P. vertrouwd erop dat wanneer de gemeente Boekel aangesproken wordt op haar
financiële aansprakelijkheid de gemeenteraad hier dan tijdig over wordt geïnformeerd en
hierover zonodig melding wordt gemaakt in de risicoparagraaf.
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8.
Grondbeleid
De gemeente Boekel mag trots zijn op de ontwikkelingen in het grondbedrijf. Ook hier geldt
dat het in Boekel goed wonen, werken en leven is.

Bijlagen
Met betrekking tot de beleidsindicatoren, bijlage K, zien we enkele keren het jaartal 2012.
Vraag 13:

Zijn er recentere gegevens bekend of te verwachten?

Tot zover onze algemene beschouwingen op de begroting 2017. We spreken elkaar op 10
november.

Fractie D.O.P.

